العثور عىل  13جثة يف بغداد

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

فخري كرمي

بغداد/اصوات العراق
قــالت الـشـرطـة انهــا عثـرت امــس الثالثـاء علـى 13
جثة مجهولة الهوية يف أماكن متفرقة من بغداد.
وقــال مـصــدر يف ال ـشــرطــة لــوكــالــة أنـبــاء (أصــوات
العـراق) إن قوات االمن العـراقية عثـرت صباح امس
على  13جـثة مجهولة الهويـة يف انحاء متفرقة من
بغ ــداد ،مـنه ــا جـثـث م ــوث ــوق ــة االي ــدي ومعـص ــوب ــة
االعـني وجـمـيـعهـ ــا علـيه ــا آثـ ــار تع ــذيـب واطالق ــات
نارية.
وأشار الى أن قوات االمن قـامت بتسليم اجلثث الى
معهد الطب العدلي.

العدد (  ) 779السنة الرابعة االربعاء() 27ايلول 2006
E.Mail - almada@almadapaper.com
http ://www.almadapaper.com
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صفحة

دينارا

نـتـــــائج امــتحـــــانـــــات الـــــدور الـثـــــاين للـمـــــرحلـــــة االعـــــداديـــــة

(املدى) تنرش:

مـــــــســـــــــودة مـــــــرشوع قـــــــــانـــــــــون تـــــــشــكـــيـل االقـــــــــالـــيـــم

السامرائي رئيسا للجنة اعادة النظر بالدستور

الربملان ينهـي القراءة االوىل ملسـودة مرشوع قانـون االقاليم
بغداد  /نصير العوام
انهـى مجلـس النـواب امـس الثالثـاء
قــراءة اولــى ملـســودة مـشــروع قــانــون
قدمه االئـتالف املوحـد حول "آلـيات
واجراءات" تشكيل االقاليم.
وت ـ ــأتــي الق ـ ــراءة االول ـ ــى يف اعق ـ ــاب
تفـاهم مت بـني ابرز الـكتل البـرملانـية
تـضـمن ايـضـا تـشـكيـل جلنـة العـادة
النظر يف الدستور.
وكـان البـرملان قـد وافق االثنني عـلى
تـشـكيـل جلن ــة من  27ن ــائبــا العــادة
الـنظـر يف الـدستـور بـرئـاسـة النـائب
عـ ـ ــن احلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزب االســالمـ ـ ــي ايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
السامرائي.
وقـبــيل اجلل ـس ــة ،اعلـن الـن ــائـب عـن
التـوافق ظـافـر العـانـي رئيـس جلنـة
االق ــاليـم يف اجمللـس اسـتق ــالتـه من
م ـن ـ ـص ـبـه مــن دون ان يـع ـنــي "ه ـ ـ ــذا
انتقـاصـا مـن قنـاعـتي بــان التــوافق
بـذلت اقصـى ما تـستطيـعه للتوصل
الى اتفاق سياسي مقبول".
ويف مستهل اجللسة ،حصلت مشادة
كالمـية كـان اطرافهـا رئيـس اجمللس
مح ـمـ ـ ــود امل ـ ــشهـ ـ ــدانــي (ال ـت ـ ـ ــوافق)
وال ـن ـ ـ ــائ ـبــني مــن مـجـل ـ ــس احل ـ ـ ــوار
ب ــزع ــام ــة خـلف الـعلـي ــان املـن ـض ــوي
ضـمـن الـت ــوافق ايـضــا هـم ــا محـمــد

الدايني وعبد الناصر اجلنابي.
وقــال رئيـس اجمللـس مــوجهــا كالمه
الى الدايني بعـد ان طلب منه مرارا
الــسك ــوت "هنــاك فـض ــائيــات كـثيــرة
فلمـاذا ال تختـار احـداهـا لكي تـدلي
برأيك".
ومــن ث ــم ،طل ـبــت رئـ ـ ــاسـ ـ ــة اجمللـ ــس
اخراج االعالميني من القاعة.
ورشـحت مـصــادر مقــربــة مـن الكـتل
الـنـي ــابـي ــة اي ــاد ال ـس ــام ــرائـي عـض ــو
اجمللــس عـن كـتل ــة الـت ــوافق لـت ــولـي
رئـ ــاسـ ــة الـلجـنـ ــة بـن ـ ــاء عل ـ ــى طلـب
قـ ــدمــته كــتلــته فـيـمـ ــا ابـ ــدى هـ ــادي
الـعامـري عن كتلـة االئتالف املـوحد
عــدم اعـتــراض كـتلـته علــى اخـتـيــار
السامرائي لرئاسة اللجنة.
وقـ ـ ــال الع ـ ــام ـ ــري لـ(امل ـ ــدى) امـ ــس
نحــن ال مـ ـ ــانع ل ـ ــدي ـن ـ ــا مــن ت ـ ــرؤس
اللجنـة أحد أعـضاء التـوافق  .وهذا
أم ـ ـ ــر م ـت ـ ـ ــروك الـ ـ ـ ــى بق ـي ـ ـ ــة الـك ــتل
الـنيـابيـة وبني وجــود وجهتـي نظـر
لـتعــديل ال ــدستــور االولــى :أن يعــاد
الـن ـظ ــر يف جـمـيع م ــواد ال ــدسـت ــور،
والــرأي اآلخــر واملعـتمــد علــى املــادة
 126والـتـي الجتـي ــز الـتع ــديـل عل ــى
البـاب االول والثـاني اال بعـد دورتني
ب ــرمل ــانـيـتـني "  ،مـن ــوه ــا ال ــى اص ــرار

بعـض االط ــراف عل ــى أن امل ــادة 142
هــي امل ـ ــادة احل ـ ــاك ـم ـ ــة واالس ـ ــاس ـي ـ ــة
للـتغـيي ــر  .وقبـيل اسـتمــاع اعـضــاء
مـجلس الـنواب الـى القـراءة االولى
ملـ ـش ـ ــروع ق ـ ــان ـ ــون اج ـ ــراءات تـك ـ ــويـن
االقـاليم .قدم د.ظافـر العاني رئيس
جلـ ـن ـ ـ ــة االق ـ ـ ــالـ ـي ــم واحمل ـ ـ ــاف ـ ـظ ـ ـ ــات
اسـتقــالـته مـن رئــاس ــة اللجـنــة الــى
مجلـس النـواب احتـجاجـا منه عـلى
طـرح قـانـون االجــراءات التـنفيـذيـة
لتشكيل االقاليم للنقاش.
وقرر رئـيس مجـلس النـواب الدكـتور
محـمــود املــشهــدانـي ت ـسـمـيــة نــائـب
رئـي ــس اللجـن ــة رئـي ـس ــا له ــا  .وبع ــد
اسـتـمـ ــاع اع ـضـ ــاء اجملل ــس ملـ ـشـ ــروع
الق ــان ــون ان ــسحـب اع ـض ــاء جـبه ــة
الـت ــوافق مـن اجلل ـس ــة  .واوضح د.
عـم ــر عـب ــد ال ـسـت ــار عـضـ ــو مجلــس
النــواب عن احلــزب االسالمي (أحـد
مكـونــات التـوافق العــراقيــة) اسبـاب
انسحـاب كتلته قـائال :اتفقنـا أمس
االول علــى قــراءة امل ـش ــاريع االربعــة
املقـدمــة من قـبل الكـتلــة العــراقيـة
وحـزب الفضـيلة واالئتـالف العراقي
املـ ـ ــوحـ ـ ــد لـكــن حـ ــصل اخ ــتالف يف
قـراءة القوانني ،ومت االتفاق على أن
يقرا املشروع املقدم من االئتالف ثم

يف القـ ـ ــراءة ال ـثـ ـ ــان ـيـ ـ ــة ت ـتــم قـ ـ ــراءة
املشاريع االربعة.
وسيـمثل االئـتالف العــراقي املـوحـد
12نــائب ـاً يف جلنــة تعــديل الــدستـور
ه ــم علــي الـعالق ون ـ ـ ــاجحـ ـ ــة ع ـبـ ـ ــد
االمير وعبد الكـرمي العنزي وسامي
العــسك ــري وعبــاس الـبي ــاتي وق ــاسم
داود وحسـن الشمـري والشيخ جالل
ال ـ ــديــن ال ــصغ ـي ـ ــر وال ـ ـشــيخ ه ـم ـ ــام
ح ـم ـ ــودي وع ـب ـ ــد الـك ـ ــرمي ال ــنق ـيــب
وعمــار طعمـة وجـابــر حبـيب جـابـر.
فيـما سيمـثل التحالف الكـردستاني
خـم ـس ــة اعـض ــاء هـم ف ــؤاد معـص ــوم
وسعــد البــرزجني وفــريــاد راونــدوزي
وع ـب ـ ـ ــد اهلل ص ـ ـ ــالـح واح ـم ـ ـ ــد ان ـ ـ ــور
محمـد .امــا اعضــاء جبهــة التـوافق
فهــم :اي ـ ــاد ال ـ ـس ـ ــام ـ ــرائــي وح ـ ـســني
الـفل ـ ــوجــي وسل ـيــم اجل ـب ـ ــوري وع ـ ــز
الدين الدولة .وعضوان من القائمة
العـراقية همـا عالية نـصيف وحميد
مجـي ــد م ــوس ــى ،وعـض ــو واح ــد مـن
جبهة احلـوار هو محمـد علي متيم.
وتـنـ ـش ـ ــر (امل ـ ــدى) عل ـ ــى صـفحــته ـ ــا
الـ ــرابعـ ــة مـن عـ ــدد الـيـ ــوم االربعـ ــاء
مـ ـسـ ــودة مـ ـشـ ــروع قـ ــانـ ــون تـ ـشـكــيل
االقـ ـ ــال ـيــم الـ ـ ــذي ان ــتهـ ـ ــى مـجلـ ــس
النواب من قراءته االولى.

بنسب جناح تراوحت بني  66و %89

الرتبيـة تعلن نتـائج امتحـانات الـدور الثـاين للمـرحلة االعـدادية
بغداد  /شاكر املياح
اعلـنـت املـ ــديـ ــري ـ ــة العـ ــامـ ــة
للشهـادات والتقومي يف وزارة
الـتــربـيــة نـت ــائج امـتحــانــات
ال ـ ــدور ال ـث ـ ــانــي لل ـمـ ـ ــرحل ـ ــة
االعـداديـة بفـرعيهـا العـلمي

واالدبــي ولـع ـم ـ ـ ــوم م ـ ـ ــدارس
الع ــراق ب ــاسـتـثـن ــاء م ــدارس
اقلـيـم ك ــردسـت ــان ،ذكـ ــر ذلك
م ـص ـ ــدر اعالمــي مخـ ــول يف
ال ــوزارة ،مـ ــوضحـ ـاً ان ن ـسـب
الـنجــاح تــراوحـت بني - %66

التعليم العايل تضع آلية جديدة

 .%89ودعــا املـصــدر مــديــري
امل ـ ـ ــدارس إل ـ ـ ــى االس ـ ـ ــراع يف
تـسلم النـتائج بغـية تـوزيعها
علـى الطلبـة املشمـولني بها،
م ـ ـ ـشـ ـيـ ـ ـ ــراً إلـ ـ ـ ــى ان الـ ـ ـ ــوزارة
سـتــسلـم ه ــذه الـنـت ــائج إل ــى

وزارة ال ـ ـتـعـل ـ ـيـ ــم الـعـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ــي
وال ــبحــث الـعل ـم ــي لغـ ـ ــرض
ادخ ــاله ــا ح ــاس ــوب القـب ــول
املــركــزي وتهـيـئــة اسـتـمــارات
ال ـتـ ـ ــرش ـيـح لل ــتقـ ـ ــدمي إلـ ـ ــى
اجل ـ ـ ـ ــامـع ـ ـ ـ ــات والـهـ ـيـ ـئ ـ ـ ـ ــات

واملعاهد التابعة للوزارة.
وتنـشـر املـدى مبــوقعهـا علـى
االن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
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لـنـتـ ــائج الــتف ـصــيلـي ــة الـتـي
اعـل ـ ـن ـ ـتـه ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــرب ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة.

قال :ان املهم عزل املتطرفني عن املعتدلني

لتسهيل تقديم الطلبة للجامعات

خلـيفـــة بلـري املـــرتقـب يــؤيــد احلـــرب يف العــراق

بغداد  /املدى
تـسلـمت مـراكــز التــسلم واالرشـاد يف وزارة
التعـليم العـالي والـبحث العلـمي  %50من
اجملـمـ ــوع الـكلـي السـتـمـ ــارات القـبـ ــول يف
اجلامعات املتوقع للمتقدمني.
واوضح مصـدر رسـمي يف الـوزارة ان تـأخـر
الــطلـبــة يف اكـمــال الـتقــدمي إلــى املــراكــز
املعــدة لـتــسلـم اسـتـم ــاراتهـم يـتعـلق بعــدة
اسباب يف مقدمتها تـأخر بعض املراكز يف
ايـص ــال االسـتـم ــارات إل ــى م ــرك ــز ال ــوزارة
وت ـ ــأخ ـ ــر الـ ــطل ـب ـ ــة يف ال ــتق ـ ــدمي ب ـ ـس ـبــب
االوض ـ ــاع االم ـن ـي ـ ــة ال ـ ـس ـ ــائـ ـ ــدة يف بعــض
امل ـنـ ـ ــاطق ووجـ ـ ــود طل ـب ـ ــة مـهج ـ ــريــن مــن
مناطقهم.
وقــال املـصــدر ان الــوزارة اتخــذت سلــسلــة
مـن االجـ ــراءات ملعـ ــاجلـ ــة املـ ــوقف ومــنهـ ــا
قـب ــول مـص ــادق ــات امل ــدارس الق ــريـب ــة مـن
محـال الــسكن املــؤقتـة للـطلبـة املهجــرين
لعدم متـكنهم من الـوصول إلـى مدارسهم
االصل ـي ـ ـ ــة مع ت ـ ــسلــم االس ـت ـمـ ـ ــارات مــن
الــطلـب ــة بـص ــورة مـب ــاش ــرة ووضعـت آلـي ــة
مشددة لتـدقيق االستمارات ومـا تتضمنه
من معلومات بالتنسيق مع وزارة التربية.

لتمويلهم".
وشـدد بـراون يف كلـمته علـى ضــرورة"االعتـراف بـان
القيم االنسانية كاحلرية والدميوقراطية والعدالة
يجب ان تتوافر للناس اينمـا كانوا واال تبقى حكرا
علينا بل ان تصل الى الـدول والشعوب االكثر فقرا
يف العالم".
واعتبر بـراون ان اعتداءات  11ايلـول على الـواليات
املتحــدة غيــرت كل شيء .وقــال"هنــاك جيل جـديـد
مـن ارهــابـيـي القــاعــدة" .واضــاف"يـحق للـنــاس ان
يعـرفــوا انك سـتتخـذ االجـراءات الالزمــة حلمـايـة
امن هذه البالد وبناء مستقبل سلمي للعالم".
واعطـى بـراون اشـارات عـديـدة الـى انه يحـذو حـذو
بلير يف السياسة اخلارجية رغم االصوات املعارضة
الـتــي تعـتـبـ ــر ان سـيـ ــاسـ ــة بـ ــري ـطـ ــانـيـ ــا يف العـ ــراق
وافغانستان والشرق االوسط تغذي االرهابيني.
واسـتعــاد ب ــراون يف كلـمـته مــواضـيع ك ــان بلـيــر قــد
طــرحهـا يف خـطــابه يف آب عن احلـاجـة الــى"القـوة
اللـيـن ــة" ال ــى ج ــانـب ال ــوسـ ــائل الع ــسك ــريـ ــة له ــزم
االرهـ ــاب العـ ــاملـي مـ ــذكـ ــرا بـ ــان احلـ ــاجـ ــة ل"كـ ـسـب
العقول والقلوب" ال تزال قائمة.
وقـ ـ ــال يف مقـ ـ ــابل ـتـه مع ال"بــي بــي ســي" "يجــب ان
نثـبت ان القــوى املعتـدلـة لـن تقبل ابـدا بـالـتطـرف
الديني العنيف لذا يجب ان نكسب حرب االفكار".

لندن  /الوكاالت
جدد غـوردن براون اخلليفـة املرتقب لتـوني بلير يف
رئاسـة الوزراء تـأييـده احلرب عـلى الـعراق مـقرا يف
الوقـت نفسه انه"كـان باالمكـان القيـام بافـضل مما
كان".
وق ــال ب ــراون وه ــو وزي ــر امل ــالـي ــة احل ــالـي يف كلـم ــة
القـ ــاهـ ــا علـ ــى هـ ــام ــش مـ ــؤمتـ ــر حـ ــزب العـمـ ــال يف
مـانـشـستــر (شمـال غـرب انـكلتــرا) انه"بعـد حتـريـر
العراق من صدام حسني كان بامكاننا القيام بامور
بشكل افضل ونحن نعترف بهذا اآلن".
وق ـ ـ ــال ب ـ ـ ــراون يف مـق ـ ـ ــابـل ـ ـ ــة مـع ه ـي ـئ ـ ـ ــة االذاع ـ ـ ــة
البـريطـانيـة"اللـوم يقـع علينـا جميعـا" مـشيـرا الـى
تضامنه مع توني بلير.
وب ــرر ب ــراون احلـ ــرب عل ــى االره ــاب الـتـي تق ــوده ــا
الـواليـات املـتحــدة وحلفـاؤهـا بـضخـامـة الـتهـديـد
الذي تشكله"القاعدة".
وقـال"اريــد ان اوضح انه ميكـننــا ان نفـوز عـسكـريـا
وميكـنـن ــا ان نف ــوز ب ــاالج ــراءات االمـنـي ــة وميكـنـن ــا
تـطبـيق سيـاسـات افـضل لـكن يف نهـايــة املطـاف مـا
يهم هو عزل املتطرفني عن املعتدلني".
واضاف"سنتخـذ كافة االجـراءات الالزمة وجند كل
الطـرق املمكنـة لنتـأكد ان ال مالذ آمـنا لالرهـابيني
سـ ـ ـ ــواء يف الـعـ ـ ـ ــراق او افـغـ ـ ـ ــان ـ ـ ـسـ ـتـ ـ ـ ــان وال م ـكـ ـ ـ ــان

احد املشتكني :عندما عدت من االسر يف ايران وجدت قريتي خاوية على عروشها

صدام يواجه طرد ًا ثالث ًا
والقايض يرفع اجللسات اىل التاسع من الشهر القادم

بغداد /املدى
طــرد قــاضي احملـكمــة اجلنــائيــة العـليــا
محمد العريبي يف جلسة امس الثالثاء
املـتهم صــدام للمـرة الثـالثـة منـذ تــوليه
رئاسة احملكمـة خلفا لعبـد اهلل العامري
فـيمــا مت تــأجـيل اجللـســة القــادمــة الــى
التاسع من شهر تشرين االول القادم.
وانتهت اجللـسة بـخلو اقفـاص املتهمني
مـن صـ ــدام وسـتـ ــة مـن اعـ ــوانـه بعـ ــد ان
ابـت ــدأت بحـضــورهـم كــاف ــة مع محــامـي
الدفـاع املنـتدبـني من احملكمـة اثر غـياب
هـيئــة الــدفــاع وانــسحــابهـم يف اجللـســة
قبل املاضية.
وكـانت احملكمة اجلنائية العليا اخلاصة
مبحـاكمـة صـدام واعـوانه بـتهمـة االبـادة
اجلمـاعيـة يف قـضيـة االنفـال بجلـستهـا
الثــانيـة عـشـرة قــد ابتــدأت بتـوجـيه من
القـ ــاضــي للـمــتهـم االول صـ ــدام وقـ ــال:
"انك متهم هنا ولـديك حقوق وواجبات

وب ــامك ــانك الــدفــاع عـن نفــسك وســؤال
الشهود وانا مستعد للسماح لك بذلك"
لـكــنه " ح ـ ــذره مــن ان ع ـ ــدم اح ـت ـ ــرامـك
للمحكمة يسيء لقضيتك".
وشه ــدت جل ـس ــة االمــس م ــداخالت مـن
املتهم صدام الذي امره القاضي بالتزام
الـصـمـت ف ــامـتـنع فـيـم ــا ب ــدأ املـتهـم ــون
اآلخـرون بــالصــراخ واالحتجــاج وطلبـوا
اخلـروج ،فـمنعـهم القــاضي وامـر الحقـا
ب ـطـ ــرد صـ ــدام واملــتهــم سل ـطـ ــان هـ ــاشـم
إلخـاللـه ـم ـ ـ ــا ب ـ ـ ــالـق ـ ـ ــوانــني واس ـت ـمـعــت
احملكـمـ ــة احملكـم ــة ال ــى ال ـش ــاه ــد االول
واسـمه عــاصـي مـصـطفــى احـمــد الــذي
ذكـ ــر يف افـ ــادتـه انه قـ ــد اسـ ــر يف احلـ ــرب
الـعراقـية االيـرانيـة من عـام  1982لغـاية
 ،1990وعنـدمـا عـاد الـى قـريـته زينـدانـة
وجـدهـا خـاويـة علـى عـروشهـا ،واخـتفت
زوج ـتـه واطف ـ ــالـه وبق ـي ـ ــة ال ـ ـس ـ ــاك ـنــني،
واضاف املشتكي :ان احد اقرابائه اخبره

بـأن قـريـته تعــرضت لعـمليـات عـسكـريـة
س ـن ـ ـ ــة  1988وان اهـلـه ـ ـ ــا مـع ـتـقـل ـ ـ ــون يف
طــوبــزاوا واجلـنــوب وقــال يف اف ــادته انه
قـدم ثالث عــرائض الـى ديـوان الـرئـاسـة
سعـياً وراء معـرفة مـصير عـائلتـه وتسلم
رداً اخبـر فيـه ان زوجته واطفـاله فقـدوا
اث ـن ـ ــاء ع ــمل ـيـ ـ ــات االنف ـ ــال ،واس ـت ـ ــدرك
ب ــالقــول :انــا مــواطـن عــراقـي ومــسلـم..
ارسلـت ال ــى جـبه ــات القـت ــال ويف نفــس
ال ــوقــت يقـتـل اطف ــالـي ..اريـ ــد مع ــرف ــة
مصيرهم.
وق ـ ـ ــال اطـلــب الـ ـ ـشـك ـ ـ ــوى ض ـ ـ ــد ص ـ ـ ــدام
واع ـ ــوانه ..وال اط ـ ــالـب ب ـ ــأي مــبلـغ النه
مـهمــا بلـغ لن يـســاوي ظفـرا واحــدا من
اصابع اطفالي.
وبع ــد انـته ــاء مـ ــداخالت امل ــدعـي الع ــام
والــدف ــاع اعت ــرض املتـهم طــاهــر تــوفـيق
علـ ــى احملـ ــامـي الـ ــذي عـيـنــته احملـكـمـ ــة
بديال عن محاميه االصلي املنسحب.

املـــنــــطـقــــــــة مـغـلـقــــــــة  ..او خــــــــارج نــــطــــــــاق اخلــــــــدمــــــــة
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارزة
ـ

عمر الشاهر
يف منـطقة "املـلحانـية" الـتابعـة حلي
العـ ــامل غ ــربــي بغ ــداد ،ثـم ــة الفـت ــة
مـلـف ـت ـ ـ ــة ،ك ـتــب عـل ـيـه ـ ـ ــا اح ـ ـ ــدهــم :
املـنــطقـ ــة مغـلقـ ــة ..او خـ ــارج ن ـطـ ــاق
اخلدمة.
وبــات اه ــالي حـي العــامـل يتــداولــون
مف ــردات الالفـت ــة يف اح ــاديـثهـم عـن
تـ ــردي ال ـ ــوضع االمـنــي يف بغـ ــداد يف
سيــاق من الـدعـابــة اليـائـسـة يــشيـر
الـى امـريـن ،اولهمــا روح البغــداديني
املــرحــة التـي ال تعــرف اليــاس بــرغم
الـ ــوان معـ ــانـ ــاتهـم  ،والـثـ ــانــي حجـم
الـيـ ــأس الهـ ــائل الـ ــذي ي ـطـبـق علـ ــى
نفـ ــوسهـم حـتـ ــى سخـ ــروا مـن اجلـ ــد
والهزل.
املنـطقــة مغلقــة  :اذا انتـشــرت فـيهــا
ق ــوات االمن بـحث ــا عن مـطل ــوبني او

اسلحــة  ،او وقع فيهـا انفجـار سيـارة
مفخخة او عبوة ناسفة.
املـنـطقــة خــارج نـطــاق اخلــدمــة :اذا
انـت ـش ــرت فـيه ــا جـم ــاع ــات م ــسلح ــة
الغـتيــال احــدهـم او مه ــاجمــة جهــة
ما.
ويبدو ان التكافؤ الواضح بني اغالق
املناطق وخروجهـا عن اخلدمة يضع
امل ــواطـنــني الع ــراقـيــني عل ــى ح ــاف ــة
تـصــورات مــأســاويــة  ،خـصــوص ــا مع
تـض ــاؤل ف ــرص ــة اله ــروب ال ــى خ ــارج
العـ ــراق ،الن الع ــام ال ــدراسـي ابـت ــدأ
بشكله النظري على االقل.
مـن ــاطق مـتع ــددة مـن بغ ــداد تع ــانـي
اوض ـ ــاع ـ ــا امـنـي ـ ــة صعـب ـ ــة لـلغ ـ ــاي ـ ــة،
والغـريب يف االمر ان مـستوى الـسوء
يف املنــاطق املغلقـة ال يـختلف كـثيـرا
عن مــست ــواه يف مثـيالتهــا اخلــارجــة

ع ــن ارادة اخل ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ــة ،فـف ــي كـلـ ـت ـ ـ ـ ــا
احل ــالـتـني ق ــد ي ــودي خـ ــروجك ال ــى
الـشارع بحياتك ،وهـو امر قد يحدث
يف أي م ــن س ـ ـ ـ ــاع ـ ـ ـ ــات الـ ـنـه ـ ـ ـ ــار دون
اسـ ـتـ ـثـ ـنـ ـ ـ ــاء ،اذن اي ــن ه ــي سـل ـ ـطـ ـ ـ ــة
الدولة؟ ،وعلى من يسري القانون؟.
ال يبــدو ان مقــاربـتنــا هــذه سـتخــرج
ب ـن ـت ـيـج ـ ـ ــة م ـ ـ ــرض ـي ـ ـ ــة ،عـل ـ ـ ــى االقـل
لصــاحبهــا ،اذ سيقـال انه كالم فـارغ،
يق ــال مـنـه الكـثـي ــر (الـي ــومـني دول)
بلغــة اشقــائنـا املـصــريني ،لـكن  ..اال
يـحق ل ـن ـ ـ ــا ان ن ــنعــم ب ـ ـ ــالـ ـ ــشع ـ ـ ــائ ـ ـ ــر
الرمضانية؟
ال يبــدو ذلك ممـكنــا بــرغـم تقـليـص
ساعات احلظر الليلي على املشاة ،اذ
ان املـش ــاة اليــوم يف بغــداد هـم اسهل
االهداف لكل راغب بالعبث.
لـن نبتـعد عـن مركـز بغـداد التـجاري

كثيـرا ،بل سنـقترب مـن اكثر مـناطق
بغـداد امنـا ،وهي املنـطقة اخلـضراء،
لكـنـنــا بــرغـم ذلك لـن نحــصل علــى
ادنــى مــستــوي ــات رغبـتنــا مـن االمن،
فق ـ ــري ـب ـ ــا مــن امل ـن ــطق ـ ــة اخلـ ـض ـ ــراء
احمل ـص ـن ـ ــة يـقع ش ـ ــارع حــيف ـ ــا ،ه ـ ــذا
ال ـش ــارع ال ــذي ي ـسـتع ــد ال ــى الع ــودة
ملـرحلـة مـا قـبل سنــة من اآلن ،حـيث
كــان م ــرتع ــا لالشـتـبــاكــات الـيــومـيــة
واالنفجارات املروعة.
شـ ــارع حــيفـ ــا الـيـ ــوم ..يعـ ــود امـنـيـ ــا،
وبــشكل تــدريـجي الــى مــا كــان علـيه
قـبل ع ــام مــن اآلن ،ونكـ ــرر انه لـيــس
بــبعـيـ ــد عـن اشـ ــد املـنـ ــاطق امـنـ ــا يف
بغـداد والعـراق ،فكيف سـتتم عـمليـة
حفظ االمن يف مناطق ابعد؟.
انه مثـال واحـد علـى حـاالت ال تعـد،
ولعل يف التذكير منفعة لطالبها.

